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Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Pana
Ryszarda Matyki, o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia:
„Działając w imieniu własnym (dalej jako „Akcjonariusz”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt
2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam,
że w dniu 23 lipca 2015 r. uległ zmianie bezpośredni i pośredni udział Akcjonariusza w
ogólnej liczbie głosów w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”).
W dniu 23 lipca 2015 r. Akcjonariusz wniósł do swojej spółki zależnej - Sparrow 8 sp. z
o.o. z siedzibą w Poznaniu 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki,
stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania
52,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jako wkład niepieniężny na
pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sparrow 8 sp. z o.o. („Aport”).
Przed wniesieniem Aportu Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 7.500.000 akcji
stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania
7.500.000 głosów z tych akcji, co stanowi 52,77% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu.
Po wniesienia Aportu Akcjonariusz:
a) bezpośrednio nie posiada akcji Spółki
b) pośrednio, przez swoją spółkę zależną Sparrow 8 sp. z o.o. posiada 7.500.000
akcji Spółki co stanowi 52,77 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniających do 7.500.000 głosów z tych akcji, co stanowi 52,77% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz nie zamierza
zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Poza Sparrow 8 sp. z o.o. nie istnieją inne podmioty zależne Akcjonariusza posiadające
akcje Spółki (art. 69 ust. 4 pkt 5 ustawy o ofercie).
Jednocześnie Akcjonariusz nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki (art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy o
ofercie)”.

